40

ฉบับที่ 40 : พฤษภาคม 2559 | ISSUE 40 : May 2016

EEP TIME

NEW PRODUCT

40

เราก�ำลังใจจดใจจ่อกับการเตรียมข้อมูลมา
น�ำเสนอต่อคุณผู้อ่านส�ำหรับ “K-1” ซึ่ง
เชื่อว่าหลายๆ ท่านก็คงก�ำลังรอดูผลการ
ใช้งานในบ้านเราอยู่ว่าจะเป็นอย่างไร น่า
สนใจแค่ไหน?

สิ่งหนึ่งที่กล้องอื่นไม่มีอย่างที่ PENTAX มีก็คือ ฟังก์ชั่นส�ำหรับ
การถ่ายภาพดวงดาวที่ชื่อว่า “Astrotracer” ซึ่งกล่าวได้ว่าก�ำลังเป็น
แนวทางการถ่ายภาพที่ก�ำลังมาแรงและได้รับความนิยมไปทั่ว เนื่อง
ด้วยทั้งความโรแมนติกแห่งทะเลดาวนั้นทั้งน่าอบอุ่นและลึกลับระคน
กันอยูใ่ นความมืดมิด การท�ำให้กระจ่างแก่สายตาด้วยการถ่ายภาพจึง
เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์เฝ้ากระท�ำมาตลอด แต่ดเู หมือนในอดีตนัน้ แทบจะเป็น
เรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์เท่านั้น
แต่เรือ่ งนีก้ ำ� ลังกลายเป็นสิง่ ธรรมดาสามัญส�ำหรับคนทัว่ ไป โดย
เฉพาะส�ำหรับคนถ่ายภาพแล้วต่างก็เพียรพยายามค้นหาวิธีการที่จะ
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NEW PRODUCT

เรือ่ งราวของทะเลยังไม่จบ เพราะเรา
ได้น�ำวิธีการถ่ายภาพ Seascape มา
ฝากคุณโดยตรง หน้าร้อนยังไม่จบ!
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FIELD TEST

“Pentax K-1” กับปรากฏการณ์ใหม่
ที่ยิ่งใหญ่และท้าทายกว่าเดิม ลองดู
กันว่าจะมีความน่าเกรงขามเพียงใด
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BREAKTHROUGH OUTPUT

“THETA S” กล้อง 360 องศาที่ได้
รับการปรับปรุงให้เก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม
มีอะไรที่เก่งขึ้นบ้าง?
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ท�ำความรู้จักกับ “SD Card” ให้มาก
ขึ้น จะได้ไม่ต้องดูแค่ราคาและความ
จุให้เสียรู้อีกต่อไป
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TALK

เก็บบันทึกภาพดวงดาวเหล่านั้นให้ออกมาสวยงาม แม้ว่าจะต้องมีขั้น
ตอนและการลงทุนเพิ่มเติมอีกมากมาย
ในขณะที่ PENTAX นับตั้งแต่ K-3II เป็นต้นมาก็มีฟังก์ชั่นที่
สนับสนุนการถ่ายภาพดาวได้สวยงามโดยไม่ตอ้ งจัดหาอะไรมาเพิม่ เติม
ให้วนุ่ วาย...แน่นอนว่า “K-1” ก็ยอ่ มจะมีคณ
ุ สมบัตนิ ตี้ ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด
ด้วยเช่นกัน
ถึงแม้วา่ จะมี Astrotracer ติดตัวมาด้วย แต่กใ็ ช่วา่ จะไม่สามารถ
ถ่ายภาพอย่างอืน่ ได้ เพราะด้วยคุณภาพของเซนเซอร์รบั ภาพและระบบ
ประมวลอันเป็นที่เลื่องลือในรุ่นก่อนหน้านี้ย่อมรับประกันได้ ไม่ว่าจะ
เป็นภาพถ่ายในแนวใด K-1 ก็พร้อมรับมือเสมอ
อีกไม่นานเกินรอ ข้อมูลการใช้งานจริงของ K-1 จะปรากฏสู่
สายตาใน EEP Time แห่งนี้ ซึ่งก็จะได้เวลาที่เราจะออกตามล่าทาง
ช้างเผือกกันพอดีเลยทีเดียว!

TECHNOLOGY

SUGGESTION

บทสั ม ภาษณ์ ที ม ผู ้ อ อกแบบและ
พัฒนากล้อง PENTAX K-1 รุ่นล่าสุด
มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง?

ชุมชนแนวอาร์ตของชาว THETA ใน
INSTAGRAM ลองเข้าไปดูแล้วจะทึง่
ว่าเค้าคิดกันได้ยังไง?
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วิธีการถ่ายภาพ Sea-scape หา
ได้ท่วั ไป...แต่อะไรคือสิ่งที่เราควร
คิดในฐานะนักถ่ายภาพ?

ก็เพราะเหตุผลเป็นเช่นนัน้ ท�ำให้เราต้องคิดในมุมมองที่
ต่างออกไป ล�ำพังเพียงแค่การยกกล้องขึ้นถ่ายภาพนั้นก็ไม่ได้
ยากอะไรมากนัก แต่เมือ่ วัตถุประสงค์ของเราคือการถ่ายภาพ
อันน่าประทับใจของทะเลในมุมมองที่น่าประทับใจยิ่งกว่า วิธี
การคิดจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น และบางทีมนั ต้องคิดให้ไกลยิง่ กว่านัก
ท่องเที่ยวเสียด้วย

ถึงแม้จะไปยลผืนทะเลเช่นเดียวกัน แต่ส�ำหรับคน
ถ่ายภาพอย่างเราๆ แล้วก็คงจะมีมมุ มองทีต่ า่ งออกไป
อะไรล่ะคือสิ่งที่เราควรคิดและควรระวัง? เรามีค�ำ
จากนักท่องเที่ยวปกติ เพราะเราจะเห็นภาพด้วย
แนะน�ำจากผืนทะเลมาฝากคุณในฉบับนี้...
กล้อง ไม่ได้เห็นภาพเพียงด้วยสายตา...
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โขดหิน

ภาพ Sea-scape ทีด่ นู มุ่ ฟุง้ คือสิง่ ทีค่ ณ
ุ สนใจ แต่ความ
ลับของภาพที่ดูน่าสนใจนั้นคือ “โขดหิน”
เสน่ห์ของภาพถ่ายแนวนี้คือละอองน�้ำที่ดูนุ่มฟุ้ง
ราวกับละอองหมอกที่ดูไม่น่าเชื่อว่ามันคือภาพที่ถ่ายมา
จากทะเลด้วยเทคนิคการใช้สปีดชัตเตอร์ชา้ กว่าปกติ แต่
คุณลองนึกถึงภาพที่นุ่มฟุ้งเป็นละอองหมอกสีขาวเพียง
อย่างเดียวทีไ่ ม่มโี ขดหินดูส.ิ ..มันไม่นา่ สนใจตรงไหนเลย
จริงไหม?
ความลับที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ (แต่คนทั่วไป
แปลไม่ออก) ก็คอื สิง่ ทีต่ รงข้ามกันทางกายภาพ ละออง
หมอกทีน่ มุ่ พริว้ นัน้ จะโดดเด่นได้กเ็ พราะโขดหินทีแ่ ข็ง
ทือ่ ขัดแย้งกันอยู่ ในขณะเดียวกันโขดหินทีแ่ ข็งทือ่ นัน้
ก็ดูโดดเด่นได้ด้วยละอองที่นุ่มพริ้วด้วยเช่นกัน สรุป
ได้ว่าต้องมีทั้งสองอย่างนี้ช่วยเหลือกัน ภาพ Seascape ของคุณจึงจะดูน่าประทับใจอย่างยิ่ง.
• จอภาพ LCD แบบปรั บ
เปลี่ยนองศาได้ของ PENTAX
K-S2 จะช่วยให้การ
เลือกใช้มุมมองที่แตก
ต่างท�ำได้ดียิ่งขึ้น โดย
เฉพาะมุมมองแบบต�่ำ
ใกล้ผิวน�้ำที่ยากกว่าปกติ

PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@40mm • F/8 • 10 sec. • ISO 100
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หาโขดหินให้เจอ

เมื่อเรารู้แล้วว่า “โขดหิน” คือความลับอันส�ำคัญของ
ภาพแนวนี้ ภาระกิจทีส่ ำ� คัญยิง่ ของเราคือหามันให้เจอ
เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ
ทะเลซึ่งเปี่ยมไปด้วยโขดหินนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวผู้ปราถนาการลงสัมผัสกับผืนทะเลสัก
เท่าไหร่นกั เพราะมันมักจะลืน่ และคม ไม่เหมาะกับการ
เดินท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับการลงเล่นน�้ำแล้วยิ่งไม่
เหมาะอย่างมาก แต่ส�ำหรับเราแล้วมันคือพื้นที่อันมีค่า
เนือ่ งจากคลืน่ ทีก่ ระแทกเข้ากับโขดหินนีแ่ หละคือตัวการ
สร้างผืนหมอกอันนุ่มพริ้วให้เกิดขึ้นมา
คุณอาจจะต้องเดินออกไปไกลสักหน่อยเพื่อหา
โลเคชั่นที่ว่านี้ หรือต้องหาข้อมูลว่าสถานที่แห่งใดที่
เป็นชายฝั่งอันอุดมไปด้วยโขดหินแล้วเดินทางไปยังที่
แห่งนั้นโดยตรง ตัวอย่างสถานที่ในบ้านเราซึ่งขึ้นชื่อ
ในเรื่องนี้คือ “เขาแหลมหญ้า” แห่งเมืองระยอง.

• ไม่ต้องกังวลกับฝุ่นทรายของ
ชายหาด เพราะระบบซี ล
ป้องกันรอบตัวของ PENTAX
K-S2 สามารถรับมือกับสภาพ
แบบนี้ได้ชนิดไร้กังวล

PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@40mm • F/8 • 10 sec. • ISO 100
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ภาพขาวด�ำ

โขดหินซึ่งมีลวดลายสายแร่หรือลักษณะพื้นผิวอันน่า
สนใจจะท�ำให้ภาพของคุณยิ่งดูน่าสนใจเป็นพิเศษ แต่
ก็ใช่ว่าทุกแห่งจะเป็นอย่างนั้น
วิธีการที่จะช่วยได้หากสถานที่ของคุณไม่ได้มีโขด
หินอันดูน่าประทับใจในเชิงลวดลายและสีสันก็คือ การ
เปลีย่ นภาพถ่ายให้กลายเป็นแบบขาว-ด�ำ ซึง่ มันจะกลาย
เป็นภาพที่ทรงพลังออกไปอีกแบบชนิดต่างอารมณ์
แต่สิ่งที่คุณควรจะเน้นให้เป็นพิเศษก็คือ การจัด
วางองค์ประกอบภาพทีด่ ดู ี ค�ำนึงถึงเรือ่ งทิศทางของแสง
และเงาเป็นหลัก
ภาพขาวด�ำยังสามารถใช้ได้ดีในกรณีของวันที่
ลักษณะแสงไม่ค่อยดีมากนัก (หรือที่เรียกว่า “แสง
แบน”) ดังนัน้ อย่าได้ทอ้ ใจหากเจอทัง้ หินและแสงทีไ่ ม่
สวย...ลองเปลี่ยนมันเป็นขาวด�ำดูก่อน.
• ระบบโปรเซสภาพในกล้อง
ของ K-S2 สามารถเปลีย่ นภาพ
สีสนั ปกติให้กลายเป็น
ภาพขาวด�ำอันทรงพลัง
ได้แบบจบในตัวกล้อง
ซึง่ คุณสามารถดูผลการ
เปลี่ยนแปลงได้ทันที

PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@26mm • F/22 • 0.5 sec. • ISO 100
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ปิ ด “กันสั่น”

ระบบ “กันสั่น” หรือระบบช่วยลดอาการภาพสั่นไหว
นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ห ลายต่ อ หลายคนพลาดมาเยอะแล้ ว
เพราะมองแต่ในแง่ดขี องมันเพียงอย่างเดียวและคิดว่า
มันจะช่วยได้ในทุกสถานการณ์
ความจริงก็คือ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยใน
การถ่ายภาพเมือ่ จับถือกล้องด้วยมือเปล่า แต่สำ� หรับการ
ถ่ายภาพแบบ Sea-scape นัน้ เราจะต้องใช้สปีดชัตเตอร์
ทีเ่ ปิดรับแสงนานโดยติดตัง้ กล้องเข้ากับขาตัง้ กล้องโดยที่
จะไม่ไปแตะต้องมันในขณะที่ก�ำลังบันทึกภาพ
เมื่อกล้องอยู่ในสภาวะนิ่งสนิท ระบบที่ช่วยลด
อาการสั่นไหวทั้งหลายจะเริ่มสั่นเสียเองเพราะมันหา
อาการสัน่ ไหวไม่เจอ ดังนัน้ จึงเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ภาพสัน่
ไหวได้ แน่นอนว่ามันจะตามมาด้วยอาการ “เบลอ” ขาด
ความคมชัดของภาพ แม้ว่าคุณจะวางต�ำแหน่งโฟกัสเอา
ไว้ดีแล้ว
สิ่ ง นี้ เ ป็ น เรื่ อ งปกติ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ค วามบกพร่ อ งของ
อุปกรณ์แต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อความคมชัดเมื่อถ่ายภาพ
แนวนี้ ไม่ว่าระบบกันสั่นที่คุณใช้จะอยู่ที่กล้องหรือเลนส์
ก็ควรปิดการท�ำงานของระบบนั้นไปเสียก่อน
โปรดระวังว่า อาการสั่นไหวที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะ
มองไม่เห็นเมื่อดูที่จอหลังกล้อง แต่จะเห็นได้ชัดเจน
เมื่อดูที่ภาพขนาดใหญ่ในจอคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้.
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มองข้ามขยะ

เป็นธรรมดาอยูเ่ องทีช่ ายทะเลอันเป็นโขดหินนัน้ มักจะ
เต็มไปด้วยเศษปฏิกูลที่ลอยมาติดและค้างเติ่งอยู่เช่น
นั้น โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับแหล่งชุมชนหรือตัว
เมือง ซึ่งมันอาจจะท�ำให้คุณเสียอารมณ์และไม่อยาก
จะถ่ายภาพมากนัก
สิง่ ทีค่ วรท�ำก็คอื หยิบมันออกไปหรือหยิบไปทิง้ ใน
ที่อันเหมาะสม แต่ถ้าหากไม่สามารถท�ำได้ เช่น มันอยู่
ในจุดที่อันตรายเกินกว่าจะเข้าไปเก็บหรือมันมีปริมาณ
มากมายระเกะระกะ คุณก็ควรมองข้ามมันไปแล้วถ่าย
ภาพกลับมาตามปกติ เพราะยังมีวธิ กี ารทางคอมพิวเตอร์
ทีจ่ ะสามารถลบสิง่ อันไม่พงึ ประสงค์เหล่านัน้ ออกไปจาก
ภาพได้ในภายหลัง แต่ถ้าคุณไม่ได้ถ่ายภาพมาก็เป็น
อันว่าคุณจะไม่มีภาพถ่ายแน่นอน
เราไม่ได้ก�ำลังแนะน�ำให้คุณมักง่ายต่อการถ่าย
ภาพ แต่อยากให้คุณมองที่ความปลอดภัยเป็นหลักว่า
นั่นเป็นสิ่งที่สามารถท�ำได้โดยปลอดภัยหรือไม่? หาก
ประเมินแล้วเห็นว่าอันตรายก็ไม่ควรเสี่ยง หรือหาก
เห็นว่าสามารถใช้วิธีการในภายหลังช่วยลบหรือแก้ไข
ออกไปได้ก็ควรถ่ายภาพกลับมาก่อน
หรือถึงแม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจว่าจะสามารถท�ำได้
หรือไม่? เราก็ยังแนะน�ำให้คุณถ่ายภาพกลับมาก่อน
อยู่ดี เพราะหากวันนี้ยังท�ำไม่ได้แต่วันข้างหน้าก็อาจ
จะท�ำได้หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้ว.
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เช้าหรือเย็น

ภาพลั ก ษณะนี้ น อกจากโขดหิ น แล้ ว พลั ง งานของ
“คลื่น” คือสิ่งที่คุณต้องการ เพราะแรงกระแทกกระ
ทั้นที่เกิดขึ้นนั้นจะท�ำให้เกิดละอองหมอกขึ้น
หากไม่ใช่ชว่ งทีม่ พี ายุกระหน�ำ่ จนทะเลคลัง่ (ซึง่ มัน
ก็ไม่เหมาะทีจ่ ะออกไปตัง้ กล้องถ่ายภาพอยูด่ )ี ทะเลก็มกั
จะสงบนิง่ เรียบร้อย จนบางครัง้ พลังงานของมันก็ไม่มาก
พอทีจ่ ะสร้างผืนหมอกให้กบั เราได้...หากคุณไม่เลือกช่วง
เวลาให้ดี
โดยปกติแล้วทะเลจะมีพลังมากในช่วงรอยต่อ
ของวัน นั่นก็คือช่วงเช้าก่อนและหลังพระอาทิตย์ขึ้น
และเวลาเย็นก่อนและหลังพระอาทิตย์ตก ซึ่งมันเป็น
ปัจจัยที่เหมาะส�ำหรับการถ่ายภาพแนวนี้ในทุกด้าน
ส่วนช่วงกลางวันนั้นไม่ค่อยเหมาะนัก
สังเกตทะเลที่คุณไปถ่ายภาพให้ดีว่ามันมีพลัง
มากในช่วงเวลาใดในระหว่างวัน?.
• K-S2 ใช้เซนเซอร์รับภาพอัน
ทรงประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ ก็ บ ราย
ละเอียดได้อย่างน่าประทับใจ
แม้ในบริเวณที่มีแสงน้อย ช่วง
เช้ า หรื อ เย็ น จึ ง ไม่ ใ ช่ ป ั ญ หา
ส�ำหรับความสวยงามของภาพ

PENTAX K-S2 • HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE
@35mm • F/13 • 0.5 sec. • ISO 100

EEP TIME Issue# 40
May 2016

9

TIPS & TECHNIQUE

7

ระวัง F แคบเกินไป

เพราะเป็นการถ่ายภาพทีใ่ ช้เทคนิคการเปิดรับแสงนาน
จึงต้องใช้สปีดชัตเตอร์ทชี่ า้ ระดับวินาที (ไปจนถึงหลาย
วินาที) ดังนั้นนอกจากจะใช้ค่า ISO ซึ่งต�่ำที่สุดแล้ว
เราจึงมักจะบีบรูรบั แสง (F) ไปทีร่ ะดับแคบมากๆ ด้วย
นัน่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะลดทอนคุณภาพของภาพได้มากจน
คุณคาดไม่ถงึ การใช้รรู บั แสงแคบมากๆ นัน้ จะท�ำให้แสง
เข้าสูก่ ล้องได้นอ้ ยลงก็จริง แต่กจ็ ะท�ำให้เกิดปัญหา “Diffraction Limited” ด้วย
ปัญหา DL นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพความ
คมชัดของภาพโดยตรง ซึง่ ยิง่ รูรบั แสงแคบมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งท�ำให้เกิดการกระเจิงของแสงได้มากด้วยเช่น
กัน ถึงแม้ว่าจะท�ำให้เกิดลักษณะภาพชัดลึกแต่ความ
คมชัดทีไ่ ด้นนั้ กลับมีคณ
ุ ภาพทีล่ ดลง ซึง่ ก็จะท�ำให้ราย
ละเอียดของภาพถูกลดทอนลงด้วย ส่งผลให้ภาพถ่าย
โดยรวมนั้นมีลักษณะเหมือนภาพถ่ายที่ได้จากเลนส์
คุณภาพไม่ดี
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดคุณภาพของภาพทีด่ กี ว่าคุณจึง
ไม่ควรบีบรูรับแสงให้แคบมากเกินไป แต่ควรเลือกใช้
ฟิลเตอร์ทชี่ ว่ ยลดปริมาณแสงเช่นฟิลเตอร์ ND (Neutral Density) แทน
ค่ารูรับแสงที่เราแนะน�ำคือไม่ควรจะเกิน F/18
ทัง้ นีก้ ข็ น้ึ อยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของเลนส์แต่ละรุน่ ด้วย.
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ใช้ฟิลเตอร์ลดแสง

อย่างทีเ่ ราได้แนะน�ำไปในหัวข้อที่ 7 แล้วว่าคุณควรใช้
ฟิลเตอร์ลดแสงมากกว่าการบีบรูรับแสงแคบมากๆ
เพราะมันจะท�ำให้เกิดปัญหา “Diffraction Limited”
ขึ้นกับภาพถ่าย
ฟิลเตอร์ลดแสงนีม้ หี ลายชนิดหลายรุน่ และมีหลาย
ระดับคุณภาพด้วย ที่นิยมใช้กันมากก็คือฟิลเตอร์ชนิด
“ND” (Neutral Density) ที่สามารถลดแสงได้โดยตรง
ในหลายระดับการท�ำงานตั้งแต่ 2 สตอปเป็นต้นไปจน
ถึงหลายสตอปให้เลือกใช้งานตามสภาวะ
ฟิลเตอร์ชนิดนี้เป็นสิ่งที่คุณควรหามาใช้งานร่วม
กับฟิลเตอร์แบบ C-PL โดยเฉพาะในกรณีของภาพ Seascape นี้เมื่อใช้งานร่วมกันแล้วก็ยิ่งสามารถตัดแสง
สะท้อนจากผิวน�้ำทะเลให้ภาพมีสีสันที่อิ่มตัวมากยิ่งขึ้น
และคุณยังใช้ในงานถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วไปได้ด้วย
ฟิลเตอร์เหล่านี้ก็เหมือนกับแว่นกันแดดที่เรา
สวมใส่ ซึง่ มันไม่ควรจะเพียงแค่ลดปริมาณแสงเท่านัน้
แต่ควรให้ภาพทีค่ มชัดสดใสด้วย นัน่ หมายถึงฟิลเตอร์
ก็มีผลต่อคุณภาพในภาพถ่ายของคุณเช่นกัน.

• “HAKUBA” ฟิลเตอร์คณ
ุ ภาพ
สู ง มาตรฐานญี่ ปุ ่ น ที่ ใ ห้ ร าย
ละเอี ย ดและความคมชั ด ของ
ภาพถ่ายสูงมาก มีหลากหลาย
ชนิดให้เลือกใช้รวมไปถึง ND
และ C-PL ด้วย
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กับปรากฏการณ์ใหม่
ที่เร้าใจและท้าทายยิง่ กว่าเดิม!

36.4 MP AA-Filter-less CMOS Sensor
SAFOX 12 33 Point AF System
SRII 5-Axis In-camera Shake Reduction
Pixel Shift Resolution System w/ Motion Correction
15 MP APS-C Crop Mode
Cross-tilt LCD Display
GPS/Electronic Compass/ASTRO TRACER
Weather-Resistant Body
Operation Assist LED Illumination

ประกาศศั ก ดากั น อี ก ครั้ ง กั บ Pentax DSLR ผู ้
สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่วงการถ่ายภาพอยู่
เสมอจนเป็นทีเ่ ลือ่ งลือ ...ล่าสุดกับ “K-1” ทีม่ าพร้อม
กับเซนเซอร์รับภาพขนาด Full Frame!
หลังจากที่ฝากฝีมือด้วยกล้อง DSLR ใน
หลายรุน่ ทีผ่ า่ นมากับเทคโนโลยีทไี่ ม่เหมือน
ใคร กล้อง Full Frame ที่หลายคนรอคอย
สัมผัสร่วมกับเทคโนโลยีอันหลากหลาย
เหล่านั้นก็ลงสู่ตลาดกันเป็นที่เรียบร้อยด้วย
ความทรงพลังและโด่งดังไปทั่วโลก!
คุณอาจจะยังไม่รู้จักฤทธิ์เดชของ PENTAX ดีพอว่ามีดี
มากกว่าแค่สิ่งที่คุณรู้จักมากแค่ไหน? ลองมาดูกันเลย...
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Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR • @36mm • F/2.8 • 1/80 sec. • ISO 100 • Skin Tone Type 1 • Photo by HASEO
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35mm full-frame CMOS image sensor
Exceptional imaging power assured by
a large-format sensor

“K-1” เป็นกล้อง DSLR รุ่นแรกของ PENTAX ที่มีการติดตั้ง
เซนเซอร์รับภาพในขนาด Full Frame (35mm) ชนิด CMOS ซึ่ง
เคยแสดงศักยภาพมาแล้วในกล้องรหัส
“K” ทุกรุ่น ด้วยขนาดพื้นที่รับภาพ
ขนาดใหญ่ ก ว่ า และมี สั ด ส่ ว นของ
พิกเซลทีก่ ว้างกว่าจะสามารถถ่ายทอด
ภาพถ่ายที่สมจริงเต็มอารมณ์ ให้การ

Approximately 36.4 effective
megapixels
Exceptional resolving power
supported by a high-resolution,
AA-filter-free design

ด้วยระดับความละเอียดเซนเซอร์รับภาพที่สูงถึง
36.4MP ท�ำให้ภาพถ่ายที่ถ่ายทอดออกมานั้นดูน่าตื่น
ตาตื่ น ใจในทุ ก รายละเอี ย ดที่ ส มจริ ง ของทุ ก สิ่ ง ซึ่ ง
ปรากฏอยู่ในภาพ และด้วยความละเอียดระดับสูงนี้
เองท�ำให้คณ
ุ สามารถน�ำภาพไปใช้กบั งานสิง่ พิมพ์ได้ถงึ
ขนาด A2 (ที่ความละเอียด 300dpi) หรือที่การใช้
งานปกติก็ยังให้ความยืดหยุ่นเพื่อตัดส่วนภาพหรือจัด
องค์ประกอบภาพใหม่ได้อย่างอิสระอีกด้วย

PRODUCT

ไล่โทนสีอนั น่าประทับใจ และมีระดับของสัญญาณรบกวนทีต่ ำ�่
มากแม้ว่าจะใช้งานที่ ISO ระดับสูง
นอกจากนี้เซนเซอร์รับภาพขนาด Full Frame ยังช่วยให้
คุณสามารถออกแบบและควบคุมความชัดลึกและชัดตื้นของ
ภาพ (DOF - Depth of Field) ได้ดียิ่งกว่า อีกทั้งยังให้ผลของ
Bokeh ที่ดูน่าประทับใจ ทั้งในเลนส์ระยะไกลหรือเลนส์ไวแสง
ซึ่ง PENTAX ก็มีอยู่หลายรุ่นให้พร้อมใช้งานแล้ว

AA-filter-free design, to
optimize resolving power
เพื่ อ ความคมชั ด ในระดั บ สู ง สุ ด โดยการ
ถ่ายทอดจากทุกพิกเซลของเซนเซอร์รับภาพ
K-1 จึงออกแบบให้เซนเซอร์รับภาพเป็นแบบ
AA-Filter-Free ซึ่งเดิมทีนั้น AA (Anti-aliasing) ทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าเซนเซอร์รบั ภาพจะเป็นอีก
ตัวการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ความคมชัดของภาพถูกลด
ทอนลงไป แต่เมื่อมีการพัฒนาเพื่อลดปัญหา
นี้จึงท�ำให้ K-1 สามารถให้ความคมชัดสูงสุด
เต็มประสิทธิภาพของเซนเซอร์รับภาพความ
ละเอียดสูงนี้ได้เลย
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AA filter simulator
State-of-the-art mechanism to optically
minimize moiré and false color

PRIME IV
A new imaging engine optimized for
a 35mm full-frame image circle

หน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ล่าสุด “PRIME IV” ถูก
พัฒนาขึน้ มาใหม่เพือ่ รองรับการประมวลผลภาพความ
ละเอียดสูงและสามารถท�ำงานได้รวดเร็วมากขึ้นกว่า
เดิมถึง 50% นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ
ประมวลผลเกีย่ วกับ
เรื่องของ Noise ที่ดี
ขึ้ น กว่ า เดิ ม อย่ า ง
มากด้วยเช่นกัน

ถึงแม้ว่า AA-Filter จะมีส่วนท�ำให้ความคมชัดลดลง แต่ประโยชน์
อย่างหนึง่ คือการแก้ปญ
ั หาส�ำหรับภาพถ่ายทีม่ วี ตั ถุอนั เป็นลักษณะ
ของแพทเทิร์นที่ท�ำให้เกิดอาการ Morie’ ได้ แต่ K-1 สามารถใช้
ประโยชน์จากการเคลือ่ นไหวชุดเซนเซอร์รบั ภาพเพือ่ จ�ำลองผลของ
AA-Filter ส�ำหรับแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้เช่นกัน นับว่าเป็นอีกหนึง่ เทคโนโลยี
ที่ยังไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถท�ำได้

Diffraction Correction
Minimizing diffraction blur at small
apertures

ISO 204800
A combination of super-high
sensitivity and exceptional
image resolution

เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากความสามารถสู ง สุ ด ของทั้ ง
เซนเซอร์รับภาพความละเอียดสูงและหน่วยประมวล
ผลที่ทรงพลัง K-1 จึงให้ค่าความไวแสงสูงสุดได้ถึง
ISO204800 ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การพอมองเห็นภาพ
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ให้
คุณภาพของภาพใน
ระดับที่น่าทึ่งแม้จะ
ใช้ความไวแสงสูงสุด
ก็ตาม

ฟังก์ชนั่ อันเป็นคุณสมบัตพิ เิ ศษซึง่ จะช่วยชดเชยคุณภาพ
ของภาพที่ลดลงอันเนื่องมาจากปัญหาการกระเจิงของ
แสง (Diffraction) ในรูปแบบต่างๆ ในขณะที่มีการ
ประมวลผลภาพ โดยประมวลจากภาพต้นฉบับ ระบบ
ของ K-1 จะชดเชยค่าการเปิดรับแสงได้สูงสุดถึงสองขั้น
เทคนิคนี้เป็นประโยชน์อย่างมากส�ำหรับการถ่ายภาพ
แบบ Landscape ที่ต้องการรูรับแสงแคบเพื่อความชัด
ลึกโดยไม่ตอ้ งกังวลกับปัญหาของการกระเจิงแสงในวันที่
มีแสงเจิดจ้า
*ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับเลนส์ D FA-, DA-, DA L- และตระกูล
FA- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเลนส์บางรุ่นที่ไม่เข้ากับระบบนี้
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Pentax K-1 • HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR • @53mm • F/4.5 • 1/800 sec. • ISO 100
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Pixel Shift Resolution
Pixel Shift Resolution System
Reproduction of true-to-life,
super-high-resolution images
beyond actual pixels

นอกจากจะสามารถขยับชุดเซนเซอร์รับภาพเพื่อชดเชยอาการสั่น
ไหวของภาพแล้ว อีกเทคนิคหนึ่งที่ PENTAX น�ำมาใช้ประโยชน์ก็
คือการขยับต�ำแหน่งเซนเซอร์ในระดับพิกเซลเพื่อบันทึกภาพสี่ครั้ง
แล้วรวมเข้าเป็นภาพถ่ายภาพเดียว ซึ่งเทคนิคเช่นนี้จะช่วยให้
เซนเซอร์ในแต่ละพิกเซลที่แยกออกเป็นสี R G และ B นั้นได้รับ
แสงอย่างทัว่ ถึง ผลลัพธ์กค็ อื สีสนั ทีอ่ มิ่ ตัวและความคมชัดทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับของสัญญาณรบกวนลงได้ด้วย ซึ่ง
ภาพถ่ายที่ใช้เทคนิคนี้ก็สามารถบันทึกเป็นแบบ RAW ได้ด้วยเช่น
กัน ท�ำให้การขยายสัดส่วนภาพ, ตกแต่งภาพ หรือการพิมพ์ภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์ท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

[Color information obtained] ด้วยการบันทึกภาพสีค่ รัง้ โดยขยับชุด
เซนเซอร์รับภาพระดับพิกเซล ท�ำให้ทุกพิกเซลได้รับแสงอย่างทั่วถึง

PRODUCT

Normal shot
[Color information obtained] เฉพาะแสงที่มีสีตรงกันเท่านั้นจึงจะ
ลงสู่พิกเซลที่รับแสงโดยผ่านการกรองของฟิลเตอร์สีบนเซนเซอร์

[Demosaic processing] จ�ำลองข้อมูลแสงที่ได้รับไปยังพิกเซลข้าง
เคียงที่ปราศจากข้อมูลทางแสง
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Pixel Shift Resolution : Off

Pixel Shift Resolution : On

100% CROP

100% CROP

PRODUCT
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SR II in-body shake reduction
The world’s first five-axis, five-shutter-step
camera shake compensation

ระบบช่วยลดอาการสั่นไหว “SR” ของ PENTAX ได้รับการอัพเกรด
ใหม่อกี ครัง้ เพือ่ ตอบสนองต่อการจับถือกล้องด้วยมือเปล่าให้ดยี งิ่ ขึน้
ระบบใหม่นี้ชื่อว่า “SRII” (Shake Reduction II) ซึ่งสามารถ
เคลื่อนไหวชุดเซนเซอร์รับภาพได้ถึง 5 แกน ให้ผลที่ดีกว่าระบบที่
ติดตัง้ อยูใ่ นชุดเลนส์เพราะสามารถชดเชยในทิศทางทีเ่ ลนส์ทำ� ไม่ได้
ซึง่ ระบบใหม่นชี้ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถถ่ายภาพโดยถือกล้องด้วยมือเปล่า
ได้ที่สปีดชัตเตอร์ต�่ำกว่าเดิมมากสุดถึงห้าระดับขั้น

PRODUCT

Compatible with
panning shots
เมื่อมีการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิค
การแพนกล้อง ระบบจะท�ำการ
ตรวจจั บ โดยอั ต โนมั ติ พ ร้ อ มสั่ ง
ชดเชยการสัน่ ไหวเท่าทีจ่ ำ� เป็นโดย
ไม่ ร บกวนลั ก ษณะของภาพที่ ใ ช้
เทคนิคนี้ ผูใ้ ช้ไม่จำ� เป็นต้องปรับตัง้
สวิทช์ใดๆ ทั้งสิ้น

ระบบ SRII เป็นครั้งแรกในโลกของกล้อง DSLR ที่สามารถชดเชย
อาการสั่นไหวแบบ 5 แกนได้ (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2016)
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Operation Assist Light
Supporting camera operations in the dark

K-1 มีไฟส่องสว่างสี่ต�ำแหน่งรอบกล้อง ติดตั้งอยู่ที่ด้านบน
ของเม้าท์ส�ำหรับเลนส์, ด้านหลังจอ LCD, ช่องใส่การ์ด SD
และที่ช่องเสียบสายสัญญาณ เพียงแค่กดปุ่มคุณก็สามารถ
เปิดไฟส่องสว่างนี้เพื่อช่วยในการมองเห็นในระหว่างการ
ท�ำงานต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากส�ำหรับการถ่ายภาพ
ในที่มืดหรือในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณแสงน้อยอันยากต่อการมอง
เห็น เพื่อควบคุมกล้องหรือปรับเปลี่ยนเลนส์ให้สะดวกยิ่งขึ้น

High-precision AE/AF operation
at –3EV illumination
Extra-accurate auto-exposure and autofocus control, even in the dark

ระดับของปริมาณแสงที่ -3EV นั้นค่อนข้างยากต่อการมอง
เห็นด้วยตาเปล่าและหมุนโฟกัสในระบบ Manual (ปริมาณ
แสงใกล้เคียงกับแสงจันทร์หรือแสงดาว) แต่ภายใต้สภาวะ
ปริมาณแสงน้อยเช่นนัน้ K-1 สามารถท�ำงานได้ทงั้ ระบบ Auto
Exposure และ Auto Focus ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุง
ส่วนอัลกอริธึมชุดใหม่พร้อมกับชุดอุปกรณ์ภายในรุ่นใหม่
ท�ำให้การท�ำงานในสภาวะแสงน้อยเหล่านั้นเป็นไปได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น

PRODUCT

Outdoor-oriented LCD monitor
Single-action setting of LCD monitor’s
brightness

ปรับระดับความสว่างของจอ LCD
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย
การกดปุ ่ ม เพี ย งหนึ่ ง ครั้ ง แล้ ว
เลือกเท่านั้น ไม่ต้องเข้าปรับใน
เมนูให้ยุ่งยากเสียเวลา ช่วยให้
การใข้ ง านในสภาวะแสงแบบ
ต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
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High-rigidity, extra-durable body
A shell structure shielding a metallic
chassis with a magnesium alloy casing

โครงสร้างภายนอกของ K-1 นัน้ ใช้วสั ดุแม๊กนีเซียมอัลลอย
ซึ่งมีความแข็งแกร่งทนทานแต่มีน�้ำหนักเบา อีกทั้งยังมี
คุ ณ สมบั ติ ที่ ท นทานต่ อ การสั่ น สะเทื อ นและรั บ มื อ กั บ
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าได้ ช่วยปกป้องให้กล้องสามารถรับมือ
กับสภาวะอันสมบุกสมบันได้เป็นอย่างดี

PRODUCT

Dependable dustproof, weather
-resistant construction
A completely environment-resistant imaging
system, with a weather-resistant lens

ด้วยระบบซีลป้องกันรอบตัวกล้อง (รวมทั้งอุปกรณ์เสริม D-BG6 Battery
Grip) จ�ำนวน 87 จุดทั้งบริเวณปุ่มควบคุมและรอยต่อต่างๆ เพื่อป้องกันการ
เล็ดลอดของทัง้ ละอองน�ำ้ , ความชืน้ และฝุน่ ละอองเข้าสูภ่ ายในตัวกล้อง และ
เมื่อใช้งานร่วมกับเลนส์ในรุ่น AW หรือ WR จะท�ำให้ K-1 มีประสิทธิภาพ
ในการถ่ายภาพได้ในทุกสภาวะอากาศและไม่จ�ำนนต่อสภาพแวดล้อมใดๆ ที่
เคยเป็นอุปสรรคต่อการบันทึกภาพของคุณ

Extra-durable shutter unit
Withstanding 300,000 shutter releases
for professional use

หลังจากผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วง ชุดชัตเตอร์ของ K-1 นั้นสามารถ
รับมือกับการใช้งานได้ถงึ 300,000 ครัง้ นับเป็นอีกหนึง่ คุณสมบัตขิ องความ
ทนทานที่ช่างภาพมืออาชีพต่างต้องการ ซึ่ง K-1 ก็สามารถตอบสนองต่อสิ่ง
นั้นได้เป็นอย่างดี
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PRODUCT

Flexible Tilt-Type LCD monitor
Innovative mechanism to tilt the monitor to
any desired angle along the optical axis

Air Gapless LCD Monitor

จากการวิเคราะห์ถึงลักษณะมุมมองของการถ่ายภาพในมุมต่างๆ
ที่ค่อนข้างยืดหยุ่น PENTAX จึงได้ออกแบบจอ LCD ส�ำหรับ K-1
ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถปรับองศาการมองได้ทั้งสี่ทิศทาง
จอภาพแบบใหม่นสี้ ามารถปรับมุมทีเ่ ป็นไปได้ยากให้สามารถเป็น
ไปได้ และในมุมแบบพื้นฐานอย่างการใช้ในมุมต�่ำหรือยกชูขึ้นสูง
ก็ยังสามารถท�ำได้ด้วยเช่นกัน

จอภาพชนิด “Air Gapless” ของ K-1 ใช้ชั้น
เรซินพิเศษที่ติดตั้งอยู่ระหว่างชั้นกระจกพื้น
ผิวและที่ผิว LCD เพื่อลดระดับการสะท้อน
ของแสงภายใน ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับคุณสมบัติ
ในการปรับระดับแสงสว่างของจอได้อย่าง
รวดเร็วแล้วก็ชว่ ยให้การใช้งานจอภาพในทีซ่ งึ่
มีแสงสว่างมากสามารถเป็นไปได้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วย

EEP TIME Issue# 40
May 2016

22

NEW

Smart Function
Single-action function control

“Smart Function” ของ K-1 เป็นสิง่ ใหม่สำ� หรับการปรับควบคุม
ระบบต่างๆ ของกล้องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผูใ้ ช้เพียงเลือก
หมวดของสิง่ ทีต่ อ้ งการจะปรับตัง้ และท�ำการปรับตัง้ ได้ทนั ทีโดยใช้
แป้นหมุนทั้งสองซึ่งอยู่ด้านบนตัวกล้อง ลดความยุ่งยากและเวลา
ทีจ่ ะใช้ในการเข้าไปปรับตัง้ ผ่านเมนูตามปกติซงึ่ จะใช้เวลามากกว่า

PRODUCT

Built-in GPS module and
Electronic Compass
Automatic recording of shooting
position data

K-1 มีระบบ GPS และเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้ง
อยู่ในตัวกล้อง ซึ่งข้อมูลทั้งสองนี้สามารถแสดง
ทิศทางของกล้องได้บนจอ LCD คุณสมบัตินี้ช่วย
ให้ข้อมูลต�ำแหน่ง, ทิศทาง และเวลา ถูกบันทึกลง
ไปใน Exif ของไฟล์ภาพถ่าย ซึง่ เป็นประโยชน์อย่าง
มากในกรณีทคี่ ณ
ุ ต้องบันทึกข้อมูลของสถานทีแ่ ละ
เวลาที่ถ่ายภาพ โดยเฉพาะในงานเชิงส�ำรวจและ
วิชาการด้านต่างๆ
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PRODUCT

Optical viewfinder with a
nearly100% field of view
ASTROTRACER
Effortless tracking and photographing of
celestial bodies without an equatorial

โดยการใช้ประโยชน์จากระบบ GPS, เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเคลือ่ น
ชุดเซนเซอร์รบั ภาพ SR ร่วมกัน ท�ำให้ K-1 สามารถบันทึกภาพวัตถุในอวกาศ
อย่างเช่นดวงดาวหรือทางช้างเผือกได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเสริม โดยใช้
การอ้างอิงต�ำแหน่งละติจูดและลองติจูดบนพื้นโลกที่ต�ำแหน่งของกล้อง (จาก
สัญญาณ GPS) K-1 จะค�ำนวณลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงดาวและท�ำการ
เคลื่อนต�ำแหน่งชุดเซนเซอร์รับภาพให้สอดคล้องกับต�ำแหน่งของดวงดาว นั่น
หมายความว่าคุณสามารถเปิดรับแสงได้นานโดยทีไ่ ม่เกิดลักษณะดวงดาวเป็น
เส้นจากการเคลื่อนไหวแม้ไม่ต้องใช้ ISO สูงมากนัก ให้คุณภาพของไฟล์ชั้น
เลิศ และสามารถบันทึกได้แม้ดาวที่มีแสงอันเลือนลางซึ่งยากต่อการมองเห็น
ด้วยสายตา

Assuring a clear view of the
field and ease of focus

ช่องมองภาพแบบ Optical ของ K-1 ให้การ
มองเห็นที่ใกล้เคียง 100% จากภาพจริงและ
มีอตั ราขยายที่ 0.7X ทีใ่ ห้ภาพคมชัดใสเคลียร์
และยังมีขนาดทีใ่ หญ่เต็มสายตา ซึง่ คุณสมบัติ
ทั้งหมดนี้เป็นข้อดีของระบบ Full Frame
นอกจากนี้ โ ฟกั ส ซิ่ ง สกรี น แบบ Natural-Bright-Matte III ยังช่วยให้การตรวจสอบ
โฟกัสเป็นไปได้ดมี ากยิง่ ขึน้ แม้จะเป็นการหมุน
โฟกัสด้วยมือ
Transparent viewfinder
display
At-a-glance confirmation
of the camera’s operational

ระบบแสดงข้อมูลในช่องมองภาพของ K-1 จะ
ช่วยแสดงผลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ถ่ายภาพ เช่นการแสดงเส้นกริดและข้อมูล
การปรับตั้งอื่นๆ หรือตรวจสอบระนาบการ
เอียงของกล้องได้โดยที่ไม่ต้องละสายตาไป
จากช่องมองภาพ

EEP TIME Issue# 40
May 2016

24

NEW

PRODUCT

All APS-C-format, K-mount interchangeable
lenses are usable on the K-1
จากมุมกว้างพิเศษไปจนถึงระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้ เลนส์ Pentax รุ่นต่างๆ
ที่มีอยู่นั้นสามารถน�ำมาใช้งานร่วมกับ K-1 ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งใดๆ ซึ่ง
เลนส์ของ Pentax นัน้ มีชอื่ เสียงในเรือ่ งของความคมชัด, สีสนั ทีส่ วยงาม และ
คุณภาพของภาพถ่ายอันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว
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PRODUCT

CTE

Clarity control and Skin
Tone correction
Compensation of the subject’s texture, while
retaining the image’s overall sharpness

ระบบควบคุมลักษณะของ Clarity จะท�ำงานในขั้นตอนของการประมวล
ผลภาพโดยเฉพาะวัตถุที่มีพื้นผิวมันวาวอย่างเช่นโลหะ หรือสีสันสดใส
อย่างท้องฟ้าและละอองน�ำ้ กระเซ็น คุณสามารถปรับตัง้ ค่าให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของวัตถุได้
ฟังก์ชั่น Skin Tone จะปรับแต่งสีสันโดยเน้นไปที่ลักษณะของผิวหนัง
โดยทีย่ งั คงความคมชัดของส่วนอืน่ ๆ เอาไว้ได้ ซึง่ จะช่วยให้ภาพบุคคลของ
คุณดูดีได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ด้วยความแตกต่างไปจากระบบ Auto
White Balance แบบเดิมๆ ซึง่ ให้ภาพ
ที่ ดู จื ด ชื ด ไร้ ชี วิ ต ชี ว าในสภาวะแสง
แบน โหมด CTE ของ K-1 จะประมวล
ผลและปรับแต่งสีสันของวัตถุในภาพ
ให้ดูสดใสยิ่งขึ้นโดยค�ำนวณร่วมกับ
อุณหภูมิของสีในภาพ เป็นประโยชน์
อย่ า งยิ่ ง ในการเปลี่ ย นภาพที่ ดู
ธรรมดาของวั น ที่ แ สงขมุ ก ขมั ว ให้
กลายเป็นภาพทีด่ นู า่ ตืน่ ตามากยิง่ ขึน้

AWB

CTE

HDR
โหมด HDR ของ K-1 จะพยายามถ่ายทอดภาพที่ใกล้เคียงกับการมองเห็น
ของสายตามนุษย์ให้มากที่สุดโดยการลดช่วงที่เป็นแสงสว่างลงและเปิดราย
ละเอียดในส่วนเงาให้มากขึ้นแม้กระทั่งในสภาวะที่มีความเปรียบต่างทาง
ปริมาณแสงในระดับสูง การบันทึกภาพในโหมดนี้สามารถบันทึกเป็นแบบ
RAW ได้ทั้งลักษณะที่เป็นไฟล์เดียวและแยกเป็นสามไฟล์จากสามค่าการ
เปิดรับแสงที่ต่างกันเพื่อการโปรเซสภาพในภายหลังเพิ่มเติมก็ได้

Multiple exposure
Three ways to synthesize highly
creative images

K-1 สามารถถ่ายภาพและน�ำมาซ้อนกันได้ตั้งแต่
สองภาพขึ้นไปจนถึง 2,000 ภาพ โดยมีรูปแบบ
ของการซ้อนภาพให้เลือกคือ Average, Additive
และ Comparative Brightness โดยที่ในระบบ
Live View นั้น K-1 สามารถแสดงผลของภาพ
ก่อนหน้าขึ้นมาซ้อนกันให้เห็นก่อนถ่ายภาพได้
ด้วย
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NEW

PRODUCT

Pentax K-1 • smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limited • F/8 • 1/25 sec. • ISO 400
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NEW

IMAGE Transmitter 2
compatibility
Tethered photography from a
personal computer

โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ Image Transmitter 2 ลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถสั่งการถ่าย
ภาพและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ภาพลงมายั ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ได้ทันทีที่ต่อเชื่อมกับ K-1 อยู่ ซึ่ง
เป็นลักษณะการท�ำงานทีส่ นับสนุนระบบการถ่าย
ภาพในสตูดิโอได้เป็นอย่างดียิ่ง

PRODUCT

เท่าทีน่ ำ� เสนอมานีย้ งั
ไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดที่
K-1 มีติดตัวมา ยังคงมีอีก
หลายรายการให้คุณได้ทึ่ง
กับวิธีคิดของ PENTAX ที่
ค�ำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก
แม้กระทั่งในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีใครนึกถึงก็ยังใส่ลงมา
ให้ในกล้อง Full Frame รุ่นแรกของค่ายนี้
สัมผัสขุมพลังในระดับสุดยอดทีไ่ ม่ได้ดอ้ ยไปกว่าใคร
และอาจจะดียิ่งกว่าใครในบางความสามารถ ซึ่งต้องลอง
เท่านั้นแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันดีอย่างไร?
...รับรองได้ว่า “PENTAX K-1” ไม่มีใครเหมือน
และไม่เหมือนใคร แต่พร้อมลุยไปเก็บภาพแจ๋วๆ กับคุณ
ในทุกสถานการณ์อย่างแน่นอน!

Wi-Fi compatibility
Remote control of the camera
using a smartphone

โดยการต่อเชือ่ มสัญญาณในระบบไร้สายระหว่าง
K-1 และสมาร์ทโฟน คุณสามารถสัง่ การถ่ายภาพ
ได้จากระยะไกลหรือแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ท
โฟนได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าการเปิด
รับแสงต่างๆ ได้อีกด้วย
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Field Test

What’s BETTER?
“โลกนีไ้ ม่แบน” Ricoh Theta ถูกพัฒนาขึน้ มาด้วยแนวคิดนี้
ท�ำให้ภาพถ่ายแนวใหม่ที่ถ่ายทอดมุ มมองของโลกทัง้ 360
องศาเข้าถึงผู ้ใช้ ทวั่ ไปได้มากยิง่ ขึน้ เพราะจากเดิมที่เป็นเพียงผู ้
ดู แต่ตอนนีเ้ ราจะได้เป็นผู ้สร้างและผู ้ถ่ายทอดทุกมุ มมองของ
โลกได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย...
เมื่อการพัฒนามาถึงรุ่นที่สามกับรหัส “S” ที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพ
และความสามารถให้สงู ยิง่ ขึน้ กว่าเดิม ซึง่ มีหลายสิง่ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้ลำ�้ หน้า
นั่นย่อมจะหมายถึงโลก 360 องศาที่ดูดียิ่งขึ้นด้วย
ทัง้ หมดทีถ่ กู ปรับปรุงในรุน่ “S” นีก้ เ็ พือ่ ทัง้ คุณภาพของภาพทีด่ กี ว่าและตอบ
สนองต่อการใช้งานที่หลากหลายยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น จากการทดสอบของเราพบว่า
มันแทบจะเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว
มาดูกันว่า THETA “S” มีดียิ่งกว่าเดิมอย่างไรบ้าง?...
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Field Test

BETTER
Image Quality
14MP

สิง่ ทีด่ ขี นึ้ อย่างโดดเด่นและส�ำคัญมากทีส่ ดุ ก็คอื “คุณภาพ
ของภาพ” ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวีดีโอ ทั้งสองส่วนอัน
เป็นต้นทางของเรื่องนี้ก็คือ “เซนเซอร์รับภาพ” และ
“เลนส์”
Theta “S” ได้รับการปรับเปลี่ยนเซนเซอร์รับภาพให้มี
ขนาดใหญ่และละเอียดมากขึน้ ยิง่ กว่าเดิม โดยใช้เซนเซอร์รบั
ภาพแบบ 1/2.3 นิ้วความละเอียด 12MP (หากนับจ�ำนวน
พิกเซลจริงทัง้ หมดคือ 14MP) มากกว่ารุน่ ก่อนหน้าซึง่ มีความ
ละเอียดอยู่ที่ 6.4MP
เลนส์ของ Theta S นั้นเป็นเลนส์ความไวแสงสูง F/2
ซึง่ ทัง้ สองปัจจัยนีค้ อื สิง่ ทีท่ ำ� ให้ภาพทีไ่ ด้จาก Theta S ทัง้ ภาพ
นิ่งและวีดีโอมีสีสันและความคมชัดดีขึ้นมากอย่างเห็นได้
ชัดเจน

ผูใ้ ชงานชาวต่างชาติทา่ นหนึง่
ได้ ท� ำ การทดสอบเปรี ย บ
เ ที่ ย บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ
ระหว่าง Theta M15 และ
Theta “S” ซึ่งจะเห็นความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจน
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Field Test

• ภาพนี้อยู่ภายใต้สภาวะที่มีแสงไม่มากนัก ด้วยระดับ ISO 1600 ของ
Theta S ผลงานที่ได้ออกมานั้นนับว่าไม่เลวเลยทีเดียวส�ำหรับเซนเซอร์รับ
ภาพขนาด 1/2.3 นิ้วทั้งสองด้านที่ติดตั้งเข้ามาใน Theta S
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Field Test

BETTER
Storage Memory
8GB

“หน่วยความจ�ำ” ของ Theta S ได้ถูกขยายให้เพิ่มมาก
ขึ้นเป็น 8GB (จากเดิม 4GB ในรุ่น M15)
นอกจาก Theta S จะถูกปรับปรุงให้มคี ณ
ุ ภาพของภาพ
ที่ดีขึ้นแล้ว ความละเอียดยังสูงขึ้นทั้งในแง่ของภาพนิ่งและ
วีดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวีดีโอนั้นจะสามารถ
บันทึกได้ตอ่ เนือ่ งยาวนานยิง่ กว่าเดิม สามารถบันทึกต่อคลิป
ได้นานที่สุดถึง 25 นาที (หรือ 4GB) ซึ่งแต่เดิมในรุ่น M15
นั้นสามารถบันทึกได้เพียงคลิปละ 3 นาทีเท่านั้น
พืน้ ทีห่ น่วยความจ�ำทีม่ ากขึน้ นีเ้ อง ท�ำให้คณ
ุ สามารถ
บันทึกคลิปวีดีโอแบบ 360 องศาได้ทั้งหมดรวม 65 นาที
หรือหากเก็บภาพนิ่ง 360 องศาก็จะบันทึกได้ถึง 1,600
ภาพเลยทีเดียว
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Field Test

BETTER
Wi-Fi Speed
8Mbps

เช่นเดียวกับในรุ่น M15 ที่ Theta S จะต้องมีการส่ง
สัญญาณ Wi-Fi เพื่อใช้ในการต่อเชื่อมกับสมาร์ทโฟน แต่
ที่ต่างออกไปก็คือเรื่องของ “ความเร็ว”
ความเร็วระบบสัญญาณ Wi-Fi ของ Theta S นั้นถูก
เพิ่มให้เป็นระดับ 8Mbps ซึ่งจะเร็วกว่าความเร็วระดับ
2Mbps ในรุ่น M15 อย่างเห็นได้ชัด
นอกจากจะเป็นข้อดีสำ� หรับการส่งภาพถ่ายหรือวีดโี อ
ไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแล้ว ความเร็วที่เพิ่มขึ้นมานี้ยัง
ช่วยให้สามารถแสดงภาพระบบ Live View ในหน้าจอของ
สมาร์ทโฟนชนิด Realtime เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ก่อนถ่ายภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
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Field Test

BETTER
Exposure
Control
“M” Mode
คุณสมบัติในการบันทึกภาพของ Theta S สามารถควบคุมได้ดี
มากยิง่ ขึน้ กว่าเดิม เปิดโอกาสให้คณ
ุ สร้างสรรค์ภาพถ่ายทีด่ นู า่ สนใจ
ได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากการควบคุมวิธีการเปิดรับแสงอย่างโหมด ISO Priority, Shutter
Priority หรือ Auto แล้ว ส�ำหรับ Theta S และ App รุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อเดียวกับกล้อง
ว่า “Theta S” จะสามารถให้คุณบันทึกภาพในโหมด “M” หรือ Manual ได้ด้วย
โดยคุณสามารถเปิดรับแสงได้ยาวนานที่สุดถึง 60 วินาที ซึ่งในรุ่น M15 เดิมนั้น
จะมีสปีดชัตเตอร์ช้าที่สุดคือ 1/7.5 วินาที
ดังนั้นภาพถ่ายชนิด Long Exposure อย่างเช่นเส้นแสงของการจราจร
ในยามค�ำ่ คืนหรือสายน�ำ้ ตกทีน่ มุ่ พริว้ จึงเป็นสิง่ ทีส่ ามารถบันทึกแบบ 360 องศา
โดย Theta S ได้ด้วยเช่นกัน

EEP TIME Issue# 40
May 2016

35

Field Test

• ถึงแม้ว่าโหมด Auto ของ Theta S จะสามารถรับมือกับสภาวะการถ่าย
ภาพได้หลากหลายรูปแบบ แต่คุณก็สามารถใช้โหมด M (Manual) และ
ก�ำหนดค่าการเปิดรับแสงเองเพือ่ ผลลัพธ์ทตี่ รงกับความต้องการได้มากยิง่ ขึน้

EEP TIME Issue# 40
May 2016

36

Field Test

MORE FUN
THETA+ & THETA+ Video
App ส�ำหรับใช้ในงานตกแต่งภาพนิง่ และวีดโี อในสมาร์ทโฟนทีจ่ ะช่วย
ให้ผลงานจาก Theta S ของคุณโดดเด่นยิ่งกว่าเดิม
App ทัง้ สองนีจ้ ะแยกออกจากกันเพือ่ ตกแต่งแก้ไขภาพนิง่ หรือวีดโี อ คุณ
สามารถปรับเปลี่ยนสีสันโดยการใช้ฟิลเตอร์ใน app, สร้างสรรค์ภาพ
เทคนิคพิเศษด้วยคุณสมบัติ “Little Planet” เพื่อให้เป็นภาพของโลกที่
ไม่เหมือนใคร หรือใส่ไอคอน, ตัวอักษรลงไปเพิม่ ในภาพเพือ่ ระบุชอื่ เล่น
ของเพื่อนซึ่งปรากฏอยู่ในภาพก็ได้ หลังจากนั้นก็เพียงแค่บันทึกแล้วส่ง
ขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที
ทั้ง Theta+ และ Theta+ Video สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง
ได้ฟรีจาก app store และ play store
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Field Test

ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ มาอย่าง
หลากหลายใน Theta S ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของไฟล์ภาพที่ดียิ่ง

ขึน้ , หน่วยความจ�ำทีเ่ พิม่ ขึน้ , สัญญาณ Wi-Fi ทีเ่ ร็วแรงยิง่ กว่าเดิม, ความ
สามารถในการควบคุมการเปิดรับแสงด้วยตัวคุณเอง ฯลฯ เหล่านีจ้ ะช่วย
ให้การประยุกต์ใช้งาน Theta S เป็นไปได้อย่างกว้างขวางและมากมาย
ยิ่งกว่า ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าไม่เพียงแค่การถ่ายภาพแปลกเพื่อความ
สนุกสนานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังใช้ส�ำหรับการท�ำงานที่จริงจัง
หรือใช้ประกอบกับงานในเชิงธุรกิจหรือในเชิงการศึกษาได้อีกมากมาย
คุณอาจจะเป็นนักส�ำรวจ, ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายสินค้าหรืออสังหาริมทรัพย์
หรือเป็นนักวิชาการผูด้ แู ลพิพธิ ภัณฑ์, นักโฆษณาประชาสัมพันธ์, ผูผ้ ลิต
สื่อ ฯลฯ การน�ำเสนอมุมมองที่แปลกใหม่และสะดวกต่อความต้องการ
ในการรับชมได้อย่างรอบด้านตามต้องการจะเป็นอีกสิ่งที่ช่วยเสริมให้
วัตถุประสงค์ของการท�ำงานเกิดความก้าวหน้าและได้รับความสนใจใน
วงกว้างมากยิ่งขึ้น
...โลกของการสื่อสารก้าวไปไกลอย่างรวดเร็ว “Theta S” คือ
อีกช่องทางหนึง่ ของการสือ่ สารและน�ำเสนอในมุมมองโลก 360 ทีค่ ณ
ุ
จะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
โปรดรีบท�ำความรู้จักก่อนที่จะไม่ทันขบวน!
หากคุณยังไม่รจู้ กั ว่ากล้องถ่ายภาพอันมีรปู ทรงแตกต่างออกไป
นี้มีความสามารถเช่นไรและท�ำอะไรได้บ้าง? ขอแนะน�ำให้
เข้าไปชมตัวอย่างภาพจากผู้ใช้ทั่วโลกได้ที่เว็บไซต์ theta360.
com (หรือคลิกที่นี่) แล้วเข้าไปยังส่วน Gallery รับรองว่าคุณ
จะประหลาดใจในผลงานแบบ 360 องศาไม่น้อยเลยทีเดียว
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เพราะการน� ำ เสนอเป็ น เรื่ องส� ำ คั ญ ปลายทาง
ส�ำหรับการน�ำเสนอภาพถ่ายที่สวยงามจึงต้อง
ส�ำคัญด้วย แต่มันกลับเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพมักจะ
ไม่รวู้ ธิ กี ารให้ความส�ำคัญ...บทความนีจ้ งึ เกิดขึน้ มา
เพื่อช่วยให้คุณรู้จักมันมากขึ้น
ตอนที่ 14 : “SD Card”

อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ ข าดไม่ ไ ด้
ส�ำหรับคนถ่ายภาพอย่างหนึง่ ก็
คือ “Memory Card” หรือการ์ด
หน่วยความจ�ำส�ำหรับใช้ในการบันทึก
ข้อมูลภาพ เมื่อเราซื้อกล้องมาใช้งานแล้ว
ก็จ�ำเป็นต้องมีสิ่งนี้เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
ภาพที่ถ่ายมาเก็บเอาไว้ในนี้เสมอ
ส�ำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยหรือยังมือใหม่อยู่นั้นก็อาจจะเกิด
ความสับสนได้ เพราะในปัจจุบันนี้มีการ์ดหน่วยความจ�ำหลาก
หลายประเภทและมีประสิทธิภาพทีแ่ ตกต่างกันแยกย่อยออกไป
อีก ด้วยความทีย่ งั ไม่คนุ้ เคยต่อสิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เราไม่ทราบว่าจะ
เลือกซื้ออย่างไรมาใช้งาน และในท้ายที่สุดก็มักจะใช้ “ราคา”
เป็นตัวตัดสินใจ ซึง่ ผูค้ นจ�ำนวนมากกลับได้การ์ดหน่วยความจ�ำ
ที่ไม่เหมาะสมมาใช้งาน

…แน่นอนว่าจะต้องมีผลต่อข้อมูลภาพถ่ายของเราไปด้วย
อย่างเลี่ยงไม่ได้
ในทีน่ เี้ ราจะพูดถึงความแตกต่างของการ์ดหน่วยความจ�ำชนิด
“SD” ซึง่ นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในกล้องถ่ายภาพว่ามีความแตก
ต่างกันอย่างไร
“SD” ย่อมาจาก “Secure Digital” ซึ่งมีมาตรฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตรองรับและเป็นข้อก�ำหนด ปัจจุบันนี้มีใช้งาน
กันอย่างแพร่หลายทัง้ ในกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์
ที่ต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ซึ่งต้องการความสามารถของ SD ที่
แตกต่างกันไป
ปัจจัยที่มีผลอย่างมากส�ำหรับ SD ก็คือ “ความจุ” และ
“ความเร็ว” แต่คนทั่วไปมักจะมองเพียงแต่เรื่องของความจุและ
ราคาที่ถูก ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมนัก...
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การ์ด SD ทีม่ ปี ริมาณความจุขอ้ มูลได้มากเพียงอย่างเดียว
อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบที่เหมาะสมเสมอไป เพราะยังมีเรื่องของ
“ความเร็ว” ที่ต้องน�ำมาพิจารณาด้วย เพราะหากการ์ด SD ที่
เราเลือกมาใช้นนั้ มีความเร็วในการบันทึกข้อมูลทีช่ า้ เกินไปก็อาจ
จะส่งผลต่อลักษณะการบันทึกข้อมูลได้เป็นอย่างมาก
ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายภาพที่ความละเอียดสูงและมี
จ�ำนวนภาพมากก็จะต้องการการ์ดที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษ
หรือกล้องถ่ายภาพในปัจจุบันนี้มีความสามารถในการบันทึก
วีดีโอได้และก็มักจะเป็นวีดีโอความละเอียดสูงอย่าง Full HD
ซึง่ ต้องการการ์ดทีม่ คี วามเร็วสูงในระดับทีเ่ หมาะสมกัน ไม่อย่าง
นั้นอาจจะเกิดความไม่ต่อเนื่องในการบันทึกข้อมูล หรืออาจจะ
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เลย

• ยกตัวอย่างกล้อง Pentax K-3II เป็น
กล้องที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วถึง
8 ภาพต่อวินาที และสามารถบันทึกวีดีโอ
ระดับ Full HD ได้ ดังนั้น SD Card แบบ
ธรรมดาทั่วไปถึงจะน�ำมาใช้งานร่วมกันได้
แต่ ก็ จ ะไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ของ
กล้องรุ่นนี้เท่าที่ควรจะเป็น

กล้องถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงนั้น หากเราถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง (Continuous) ความเร็วในการบันทึกข้อมูลของการ์ด
ก็จะมีผลเช่นกัน เพราะหากข้อมูลปริมาณมากจากระบบของ
กล้องทีจ่ ะถ่ายโอนลงสูก่ าร์ดนัน้ เกิดการสะดุดติดขัดในขัน้ ตอน
การส่งข้อมูลไปยังการ์ด SD ก็จะท�ำให้กล้องท�ำงานช้าลง
(เพราะกล้องจะต้องรอให้การ์ดบันทึกข้อมูลลงให้เสร็จเรียบร้อย
เสียก่อนจึงจะท�ำงานต่อไปได้) ซึง่ ส่งผลต่อความเร็วในการถ่าย
ภาพทันที เช่น การถ่ายภาพในงานพิธีหรือการถ่ายภาพกีฬาที่
ต้องใช้ความต่อเนื่องนั้นก็อาจจะท�ำให้เสียโอกาสในการบันทึก
ภาพได้
ดังนั้นเราจึงไม่ควรเลือกซื้อ SD โดยดูที่เพียงแค่เรื่อง
ของความจุและราคาเท่านั้น

• ชนิดของ SD
จะเห็นได้ว่า SD Card นั้นมีหลากหลายแบบ (แม้ว่ามัน
จะดูเหมือนกัน) โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์บนตัวการ์ด ซึ่ง
แบ่งออกได้ดังนี้
• SD : มีขนาดความจุตั้งแต่ 4MB ไปจนถึง 4GB
• SDHC : มีขนาดความจุตั้งแต่ 4GB ไปจนถึง 32GB
• SDXC : มีขนาดความจุตั้งแต่ 32GB ไปจนถึง 2TB

• SD Card ทั้งสามชนิด
คือ SD, SDHC และ
SDXC จะมีสัญลักษณ์
ก� ำ กั บ ปรากฏอยู ่ บ น
การ์ดเสมอ
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• ความเร็วของ SD
นอกจากชนิดของ SD แล้วก็ยังมีระดับความเร็วก�ำกับอยู่ด้วย ซึ่งระดับของ
ความเร็วที่เหมาะสมกับลักษณะของการบันทึกข้อมูลจะแบ่งออกเป็นตามนี้ :

• Ultra High Speed
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูล
ของการ์ด นั่นก็คือระบบการส่งผ่านข้อมูลของการ์ดซึ่งเปรียบเสมือนลักษณะของ
ผิวถนน ถนนที่มีพื้นผิวดีก็จะยิ่งช่วยให้รถวิ่งได้เร็ว แต่หากผิวถนนไม่ดีถึงแม้จะมี
รถแรงก็ไม่สามารถท�ำความเร็วได้มากนัก ดังนั้นนอกจาก “Class” ซึ่งเป็นตัวบอก
ความเร็วของการ์ดแล้ว ปัจจุบนั นีเ้ ราจึงมีผวิ การจราจรของข้อมูลเข้า/ออกจากการ์ด
ที่เรียกว่า “Bus” ซึ่งเป็นแบบ Ultra High Speed ให้เลือกใช้อีกด้วย
การ์ด SD ในปัจจุบันนี้มักจะเป็นชนิดที่มีคุณสมบัติ Ultra High Speed
หรือ “UHS-I” มาให้ใช้งาน (ในขณะที่แบบธรรมดาจะค่อยๆ หายไปจากตลาด)
ซึ่ง UHS นี้ก็จะแบ่งเป็นระดับความเร็วอีกด้วย ซึ่งในขณะนี้มีมีวางจ�ำหน่ายอยู่ก็จะ
เป็นแบบ UHS-I 1 และ UHS-I 3 โดยที่แบบ UHS-I 3 จะมีราคาที่สูงกว่าแบบ
UHS-I 1 เพราะมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลที่สูงกว่า
การ์ดชนิด SDXC ชนิด UHS-I 3 ซึ่งมีความเร็วที่สูงมากนั้น จะเหมาะ
และสามารถรองรับอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกวีดีโอในระดับ 4K หรือที่ต้องถ่าย
ภาพต่อเนื่องความเร็วสูง/ไฟล์ขนาดใหญ่มากนั่นเอง

หากกล้องของคุณไม่ได้มไี ฟล์ขนาดใหญ่มากนัก, ไม่ได้
บันทึกวีดีโอ 4K, ไม่ได้ถ่ายภาพต่อเนื่อง การ์ดชนิด UHS-I
3 ซึ่งมีความเร็วในการอ่าน/เขียน
ข ้ อ มู ล ใ น ร ะ ดั บ สู ง ม า ก ก็ จ ะ มี
ประโยชน์เฉพาะเรือ่ งของความเร็วใน
ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลภาพถ่าย
จากการ์ดลงสู่คอมพิวเตอร์เท่านั้น
• จากสัญลักษณ์ทปี่ รากฏ นีค่ อื การ์ดชนิด SDXC Class 10 (เลข
10 ในสัญลักษณ์ที่คล้ายตัว C )และมีความเร็วแบบ UHS-I 3
(เลข 3 ในสัญลักษณ์ที่คล้ายตัว U ) ความจุ 512GB

• Micro SD
ยังมีการ์ด SD ในอีกลักษณะหนึ่งที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถเช่นเดียวกับ SD การ์ดทั่วไป นั่นก็คือ “Micro
SD” ซึ่งจะมีขนาดที่เล็กกว่ามาก แต่กลับมีระดับความจุและ
ความเร็วที่สูงจนน่าประหลาดใจ ซึ่ง Micro SD เหล่านี้จะ
เหมาะกับอุปกรณ์ประเภทพกพาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
Micro SD จะมี “อะ
แดปเตอร์ ” อั น มี ลั ก ษณะ
เหมือนกับ SD Card ปกติ
เพียงแต่จะมีช่องส�ำหรับเสียบ
Micro SD เข้าไปในตัวมันเพื่อให้
สามารถน�ำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีช่อง
SD แบบพื้นฐานได้ด้วย ค�ำถามที่มักจะ
ตามมาก็คอื เราจะใช้ Micro SD และอะแดปเตอร์
ร่วมกับกล้องถ่ายภาพของเราได้หรือไม่? (โดยเฉพาะ

กล้องแบบ DSLR นั้นจะไม่มีรุ่นใดที่ใช้ Micro SD เลย)
ค�ำตอบก็คือ สามารถน�ำมาใช้ได้ แต่ข้อเสียก็คือ
ระหว่างตัว Micro SD และ SD Adapter นั้นจะมีช่วง
รอยต่อขั้วสัญญาณอันเป็นตัวเชื่อมของสัญญาณข้อมูล
ซึ่งในจุดดังกล่าวนี้เองที่อาจมีอุปสรรคในการส่งผ่าน
ข้อมูลได้เช่นกัน (เหมือนกับถนนทีต่ อ้ งวิง่ ข้ามคลองโดย
รถต้องวิ่งผ่านสะพาน) ซึ่งในบางจังหวะนั้นก็อาจจะมี
ผลต่อเรื่องของความเร็วได้ด้วย
ดังนัน้ ถึงแม้วา่ จะสามารถน�ำมาใช้งานได้ แต่ทาง
ทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื ควรใช้ SD ในรูปแบบปกติจะเหมาะสม
กว่า
จะเห็นได้วา่ การเลือกซือ้ การ์ด SD มาใช้งานคูก่ บั
กล้องถ่ายภาพของเรานัน้ จะพิจารณาจากปัจจัยทางด้าน
ราคาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เสียแล้ว เพราะต้องดูปัจจัย
ทางด้านความเร็วทีเ่ หมาะสมกันด้วย หากคุณซือ้ กล้อง
ที่มีความเร็วสูงมาใช้งานแต่กลับใช้การ์ดที่มีความเร็ว
ต�่ำก็จะท�ำให้ประสิทธิภาพของกล้องไม่ถูกน�ำมาใช้ได้
อย่างเต็มที่ ในทางกลับกัน หากอุปกรณ์ในการบันทึก
ภาพของคุณไม่ได้ตอ้ งการความเร็วทีม่ ากมายนัก การ
จ่ายเพื่อซื้อการ์ดที่มีสมรรถนะสูงเกินไปจึงเป็นสิ่งที่
เกินจ�ำเป็น อย่างนี้เป็นต้น
...เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ก็เป็นอันได้รู้เสียทีว่า
คราวนี้เราควรจะซื้อการ์ดแบบใดที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานกันแน่?
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บทสัมภาษณ์ทีมผู ้ออกแบบและพัฒนา PENTAX K-1

TECHNOLOGY

The PENTAX K-1 :
PENTAX’s sensibility is difined
by the K-1’s visual expression
A perfect harmony of image resolution
and high sensitivity

• ส่วนผสมที่ลงตัวแห่งภาพถ่ายและความไวต่อแสง
กล่าวได้ว่า สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งอันถือเป็นนโยบายใน
การพัฒนากล้อง DSLR รุ่นใหม่ของ Pentax ก็คือ การจัดวาง
ความสมดุลระหว่างคุณภาพของไฟล์ภาพถ่ายและความไวต่อ
แสง
Pentax K-1 ใช้เซนเซอร์รับภาพที่มีความละเอียดสูงถึง
36.4MP และมีค่าความไวแสงสูงถึง ISO 204800 ซึ่งสูงที่สุด
ในกล้อง SLR ระดับเดียวกัน...
ท�ำไมต้องท�ำให้ K-1 มีค่าความไวแสงสูงมากขนาดนี้?
ทีมออกแบบของ K-1 มีค�ำตอบ...
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ที่จะส่งสัญญาณควบคุมไปยังเซนเซอร์รับภาพ และอินเตอร์เฟซขา
ออกที่จะรับสัญญาณข้อมูลทั้งหลายก่อนจะส่งไปยังชุดประมวลผล
ภาพถ่าย
โดยการปรับปรุงชุดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจัดวาง
ต� ำ แหน่ ง ที่ เ หมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น นี้ เ องที่ ท� ำ ให้ ที ม วิ ศ วกรผู ้ พั ฒ นา
เซนเซอร์รับภาพส�ำหรับ K-1 ประสบความส�ำเร็จในการจัดการกับ
สัดส่วนของสัญญาณและบุคลิกของภาพถ่ายที่ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มัน
มีระดับของสัญญาณรบกวนที่น้อยลง
Pentax เคยประสบความส�ำเร็จมาแล้วในเรื่องนี้กับ K-5 ที่มี
ความละเอียดเซนเซอร์รบั ภาพที่ 16MP กับระดับ ISO สูงสุดที่ 51200
และ K-1 ก็มีผลงานทางด้านคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียงซึ่งเมื่อเทียบ
กับจ�ำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย (แม้กับ K-3 ที่มีความ
ละเอียด 24MP) ท�ำให้ K-1 คือความส�ำเร็จที่สงู สุดส�ำหรับการพัฒนา
กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ในระบบ 35mm ที่ให้คุณภาพของ RAW ซึ่งมี
ระดับของ Noise ต�ำ 
่ และงานต่อไปของการใช้ประโยชน์นจี้ ะเป็นหน้าที่
ของทีมพัฒนาระบบประมวลลภาพที่จะต้องดึงคุณสมบัตินี้ออกมาใช้
งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง แ ผ ง ว ง จ ร
อิเล็กทรอนิกส์ทอ่ี ยู ใ่ ต้เซนเซอร์รบั
ภาพก็ มี ส่ ว นในการก่ อ ให้ เ กิ ด
สัญญาณรบกวนได้ด้วยเช่ นกัน

“คุณจะพุ่งเป้าไปเฉพาะแค่การลดระดับสัญญาณรบกวน
(Noise) ของพื้นที่บนเซนเซอร์รับภาพไม่ได้หรอกหากจะท�ำให้
กล้องไวแสงมากขึ้น เพราะลักษณะของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่
อยูใ่ ต้เซนเซอร์รบั ภาพก็มสี ว่ นในการก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้
ด้วยเช่นกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องท�ำส่วนนี้ให้ดีท่ีสุดส�ำหรับ
ระบบเซนเซอร์รบั ภาพของ K-1 โดยใช้ประสบการณ์และความรูซ้ งึ่
ดีที่สุดเท่าที่เรามีเพื่อการนี้”
วิศวกรผู้พัฒนาระบบเซนเซอร์รับภาพของ K-1 คนหนึ่งถือ
ชุดเซนเซอร์รับภาพโชว์เอาไว้ในมือขณะที่พูดคุยกับเรา พื้นผิวอัน
เป็นชุดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ อยูใ่ ต้เซนเซอร์รบั ภาพนัน้ เต็มไป
ด้วยความเป็นระเบียบอันเรียบง่าย ซึง่ รวมไปถึงอินเตอร์เฟซขาเข้า

• The key : resolving factors that can’t be expressed
by numerical values
ระดับของ ISO 204800 นั้นสูงกว่าของ K-5 และ K-3 ถึงสอง
ขั้น ซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมาก ทีมวิศวกรผู้ท�ำงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาในเรือ่ งของสัญญาณรบกวน (Noise) ต้องทุม่ เทและใช้เวลาใน
การปรั บ แต่ ง ระบบการท� ำ งานของ K-1 ในเรื่ อ งนี้ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ISO สูงระดับนี้ให้ได้อย่างมีคุณภาพ
หากทีมพัฒนาให้ความส�ำคัญแต่เรื่องของค่าตัวเลขเพียงอย่าง
เดียวก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลยส�ำหรับการท�ำให้ K-1 มี ISO ในระดับสูง
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ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งสนใจในเรือ่ งของ Noise มากนัก
แต่ผลทีไ่ ด้รบั การย่อมจะเป็นภาพถ่ายทีด่ ขู าดมิติ
อย่างสิน้ เชิงอันเนือ่ งมาจากปัญหาของ Noise ที่
จะท�ำให้รายละเอียดและการใล่โทนสีของภาพ
เสียหายไป ยกตัวอย่างเช่น ใบไม้แต่ละใบใน
ภาพถ่ายก็ย่อมจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งในระดับ ISO สูงๆ นั้นจะยิ่งท�ำให้
ภาพถ่ายลักษณะนี้ดูขาดมิติได้อย่างรุนแรง ดัง
นัน้ มันจึงไม่ใช่เพียงแค่เรือ่ งของตัวเลข แต่มนั คือ
การออกแบบสมดุลของระดับสัญญาณรบกวน
ให้ดีเพื่อให้มันเป็นภาพถ่ายระดับ 36.4MP ที่
เปี่ยมไปด้วยพลัง
“มันมีหลายวิธีที่จะเข้าถึงคุณภาพของภาพชั้นเลิศ ซึ่งในวิธีคิด
ของ PENTAX เองก็ได้พยายามหลีกเลี่ยงทุกวิธีที่จะประสบความ
ส�ำเร็จเฉพาะในเรื่องของตัวเลข แต่เราจะให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ของเซนเซอร์รับภาพซึ่งควรจะต้องท�ำได้มากกว่าที่นักถ่ายภาพได้
จินตนาการเอาไว้”
PENTAX ได้พยายามทีจ่ ะรังสรรค์เทคโนโลยีอนั ก้าวล�ำ้ เหนือไปกว่า
สิ่งที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคุณภาพของภาพคือเรื่องที่ส�ำคัญเป็น
อันดับหนึ่งส�ำหรับทีมพัฒนาของเรา และการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์
นั้ น ได้ เ ราต้ อ งทดสอบถ่ า ยภาพในลั ก ษณะที่ ห ลากหลายและปั จ จั ย
แวดล้อมที่แตกต่าง ซึ่งทีมวิศวกรผู้พัฒนาของ PENTAX นั้นก็เป็นผู้
เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพในหลากหลายสาขาด้วย เช่น ภาพ Portrait,
Landscape และภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ โดยที่ในแต่ละสุดสัปดาห์นั้น
พวกเขาจะน� ำ กล้ อ งตั ว ต้ น แบบออกไปถ่ า ยภาพในสถานที่ จ ริ ง และ
สถานการณ์จริงในหลากหลายลักษณะ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องท�ำกัน
อย่างซ�้ำๆ และต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

• The corporate environment supporting PENTAX-style image
quality
“Noise” ทีน่ กั ถ่ายภาพบางรายอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนักนัน้ อาจจะเป็น
เรือ่ งทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ยวดส�ำหรับนักถ่ายภาพรายอืน่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ของภาพเป็นอย่างมาก รายละเอียดเท่าที่เห็นอาจจะโอเคส�ำหรับคุณแต่กับคน
อื่นอาจจะยังไม่เป็นที่พอใจ เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติส�ำหรับรสนิยมของแต่ละคนที่
แตกต่างกัน
...แล้ว PENTAX สร้างสไตล์ของตนออกมาเป็นอย่างไร?
วิศวกรของ PENTAX ฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงเป็นส�ำคัญแล้วน�ำ
ข้อมูลที่ได้รับเหล่านั้นมาท�ำการปรับปรุงและวางแผนพัฒนากล้องถ่ายภาพด้วย
การพูดคุยระหว่างกัน มันเป็นเรื่องปกติที่ความเห็นของวิศวกรหนึ่งคนนั้นย่อม
จะแตกต่างจากคนอืน่ ๆ อีกหลายคน ซึง่ ด้วยวิธกี ารพูดคุยกันเช่นนีเ้ องวิศวกรทุก
คนต่างลงความเห็นว่า PENTAX นั้นมีขนาดองค์กรที่เหมาะสมลงตัวมากที่สุด
ส�ำหรับวิธีการท�ำงานในลักษณะพูดคุยใกล้ชิดกันเช่นนี้
ในทุกวันจันทร์ เหล่าวิศวกรจะ
น�ำภาพถ่ายที่ได้จากการทดสอบถ่าย
ภาพด้วย K-1 ในช่วงวันหยุดของกล้อง
ตัวต้นแบบมาพูดคุยปรึกษากัน โดยที่
ทีมพัฒนาระบบประมวลผลภาพจะน�ำ
ข้อมูลเหล่านั้นกลับไปท�ำการปรับปรุง
คุณภาพของภาพก่อนที่จะน�ำออกไป
ทดสอบอีกครัง้ ในช่วงสุดสัปดาห์ถดั มา
ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ระยะ
เวลาที่ ค ่ อ นข้ า งนานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง
ความส� ำ เร็ จ ในการใช้ ง าน ISO
204800 ในระดับที่ดีที่สุด
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“ISO 204800 จะช่วยให้คุณมีความ
ยืดหยุ่นในการถ่ายภาพเป็นอย่างมากโดยที่
ยังคาดหวังในเรื่องคุณภาพของภาพได้ด้วย
ที่ระดับ ISO 12800 นั้นบอกได้เลยว่าคุณ
จะได้คุณภาพของภาพที่ดีกว่ากล้อง DSLR
ในรุน่ ก่อนทีผ่ า่ นมา ซึง่ นัน่ รวมไปถึงเรือ่ งของ
Noise ด้วย ซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าใครต่อใคร
ก็ต้องเห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่”

• PENTAX Blue : the color most
prominent prominent in 35mm
full-frame images
ท้องฟ้าสีนำ�้ เงินอันน่าประทับใจและสี
เขียวของต้นไม้อันมีชีวิตชีวา : PENTAX
K-1 ยังคงสืบทอดลักษณะทางวัฒนธรรมทีเ่ รียกว่า “PENTAX Blue”
ซึ่งเป็นสิ่งที่สาวก Pentax ทราบกันดี ทีมพัฒนาระบบการประมวล
ผลภาพได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า

“โหมด Bright และ Vibrant อย่างในของ PENTAX นั้น
ถูกปฏิเสธจากผู้ผลิตรายอื่นๆ เพราะสีสันที่มีความอิ่มตัวใน
ระดั บ สู ง ก็ มั ก จะเกิ ด Noise ตามมา แต่ นั่ น คื อ จุ ด แข็ ง ใน
เทคโนโลยีระบบประมวลผลภาพถ่ายที่เรายังคงรักษาเอาไว้ได้
ในกล้อง PENTAX ซึ่งนี่คืออีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความภูมิใจของ
เรา”
ถึงแม้วา่ มันจะฟังดูไม่เป็นเรือ่ งราวทางเทคนิคอันมีเหตุผล
มากนัก แต่วิศวกรของ PENTAX พัฒนาระบบสีสันจากความ
เห็นอันเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าสาวก PENTAX ส�ำหรับในวันนี้
กล้องถ่ายภาพคือสิง่ ทีเ่ ต็มไปด้วยเทคโนโลยีอนั สลับซับซ้อน แต่
PENTAX เชื่อว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะสลับซับซ้อนและก้าวหน้า
เพียงใด แต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณภาพของภาพก็ยังต้องเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญต่อสายตาของมนุษย์เป็นอันดับหนึ่งเสมอ
...ซึง่ PENTAX-K1 ก็ยงั คงย�ำ้ เตือนถึงความจริงทีค่ ณ
ุ ไม่
อาจปฏิเสธนี้!

“พวกเราพยายามสร้างสรรค์ลักษณะทางสีสันอันน่าประทับใจ
ซึ่งเพิ่มมาจากสีสันต้นฉบับ ซึ่งทั้งสีน�ำ้เงินและสีเขียวนั้นจะสามารถ
สร้างความน่าประทับใจในภาพถ่ายได้มาก นั่นท�ำให้เราท�ำงานกัน
อย่างหนักเพื่อบันทึกสีสันในโทนอันน่าประทับใจและล�้ำค่านี้เป็น
พิเศษ”
กล้อง DLSR ในทุกวันนี้จะให้สีสันที่อิ่มตัวจากโหมดถ่ายภาพ
พื้นฐาน ระดับความอิ่มตัวของสีสันถูกเน้นให้มากขึ้นจากเดิมอย่าง
เห็นได้ชัด แต่โดยความเป็นจริงแล้วมีแค่เพียง PENTAX เท่านั้นที่ยัง
คงให้สีสันที่อิ่มตัวแต่ยังมีความดูดีและน่าประทับใจ
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ถ้าหากคุณเป็นสาวกผู้เหนียวแน่นส�ำหรับโซเชียล
เน็ตเวิร์คอย่าง Instagram และมี “Theta” อยู่ใน
ครอบครอง ขอบอกว่าอย่าได้พลาดการติดตาม
“theta360official” เพราะในนั้นจะมีภาพเจ๋งๆ
และมีสไตล์อันน่าทึ่งให้ได้ดูเพื่อสร้างไอเดียในการ
รังสรรค์โลก 360 องศาของคุณออกมาให้แหวก
แนว ลองไปดูเสียก่อนว่าแต่ละภาพที่ถูกอัพโหลด
ขึ้นมานั้นช่างน่าทึ่งอย่างแรง
ส่วนท่านที่ยังไม่มี Theta ก็ลองเข้าไปดูได้
เช่นกัน แล้วคุณจะได้เห็นว่าชาว Theta เค้าเล่น
อะไรแจ๋วๆ กันอยู่ในนั้นเต็มเลย
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GR World
เราไม่อยากให้คุณพลาด app นี้หากว่าเป็นชาว GR เพราะในแต่ละวัน
นั้นจะมีภาพถ่ายจากผู้ใช้ GR ทั่วโลกถูกอัพโหลดขึ้นมาที่นี่ให้เราได้
ติดตามดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพราะบางทีอาจจะเป็นบางภาพในนี้ที่
เปลี่ยนมุมมองและชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยก็เป็นได้
ไม่ได้เป็นชาว GR? ก็ไม่เห็นแปลกทีค่ ณ
ุ จะดาวน์โหลดมาดูมาศึกษา
เอาไว้ เพราะอย่างน้อยๆ นีก่ เ็ ป็นแรงบันดาลใจทีแ่ ชร์กนั ฟรีๆ และมีตดิ ตัว
ไปทุกที่ ก่อนออกถ่ายภาพก็หยิบมาดูเสียหน่อยเพือ่ จุด
ไฟแห่งการถ่ายภาพในตัว
...โหลดฟรีกันไปเลย!
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ลงทะเบียนสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อขยายระยะเวลารับประกันเป็น
3 ปี ส�ำหรับสินค้ารุ ่น B008, B005, B001, A005, A007,
A009, F004, A011, B016, A010, A012 เมื่อลงทะเบียน
ออนไลน์ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซือ้ )

*ส�ำหรับสินค้าที่มีใบรับประกันของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
เท่านัน้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-392-3130

[คลิกที่น่ี เพิ่อลงทะเบียนสินค้า]
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ปิ ดเล่ม...
ดูเหมือนแบรนด์ RICOH และ PENTAX ก�ำลังมาแรงมาก เพราะสินค้าหลาย
ตัวก�ำลังเป็นที่กล่าวขวัญและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
หากจะดูขา่ วใหญ่ลา่ สุดนัน้ ก็คงไม่พน้ การเปิดตัวของ “K-1” กล้อง DSLR ระดับ
Full Frame ของ PENTAX (ซึ่งหลายท่านอาจจะครอบครองไปแล้ว) ซึ่งเมื่อมองอีก
มุมหนึ่งก็เหมือนกับเป็นค�ำมั่นเชิงสัญลักษณ์ว่าแบรนด์นี้ลุยจริง ออกสินค้าตัวเรือธง
มายืนยันกันไปเลยว่ายังไงก็ไม่มีทางหยุดอยู่เพียงแค่นี้แน่ๆ
แต่ทปี่ รากฏว่าก�ำลังมาแรงชนิดหยุดไม่อยูก่ ค็ อื กล้องทีแ่ ช๊ะเดียวเก็บภาพได้รอบ
ตัว แถมเป็นวีดีโอก็ยังได้ ซึ่งกล้องแหวกแนวอย่าง Ricoh “THETA” นั้นก็ก�ำลัง
กลายเป็นกระแสลุกลามไปทัว่ โลก เพราะไม่ใช่เพียงแค่เป็นของเล่นสนุกเท่านัน้ แต่มี
การน�ำมาใช้ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงธรุกิจกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
จ�ำนวนคลิปลักษณะนี้ใน Youtube ที่มีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
ด้วยความหวังดีว่าไม่อยากให้ทุกท่านพลาดรถไฟขบวนนี้ ลองแวะไปชม
ความเจ๋งของ THETA S กันที่ร้านใกล้บ้าน ไม่ซื้อไม่ว่าแต่อยากให้มาลองชมกัน
ดู เผื่อได้ไอเดียไปเปิดโลกด้วยกัน...เช่นเดียวกับที่คนทั่วโลกท�ำกันอย่างเอาจริง
...เทรนด์ 360 องศาก�ำลังมาแรง อย่าได้พลาดเลยเชียว!

ดาวน์โหลด EEP Time ฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่
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